
ปฏิทินการด าเนินการ
ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตร

กจิกรรมทีส่อง > ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร
ภำยในวันที ่28 กุมภำพันธ์ 2565



ด ำเนินกำรปรับปรุง เป้ำหมำย   ยกร่ำงหลกัสูตรฉบับปรับปรุง

รำยกำรกจิกรรมย่อยทีเ่กีย่วข้องในด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร

จดัประชมุคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร เพื่อเตรยีมยกร่ำงหลักสูตร
จดัท ารา่งหลกัสตูรฉบบัปรบัปรุง ตาม มคอ 2 (หมวด 1- 8)
จดัท ารายละเอียดตำรำงเปรียบเทยีบระหวา่งหลกัสตูรเดิมกบัหลกัสตูร
ฉบบัปรบัปรุง



แนวทางและแนวคดิทีใ่ชใ้นการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร 
รศ. ดร. อนามยั นาอดุม = Outcome-based Education
ผศ.ดร. ปรญิญา เทวนฤมติรกุล = Active Learning

การปรบัปรงุหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามรปูแบบ

การศกึษาทีเ่น้นผลลพัท ์ (Outcome-Based Education)

Outcomes based Education: เป็นกำรจัดกำรศกึษำโดยเขยีน ผลลัพธไ์ว้ก่อน (Backward

Design)ว่ำ ต้องกำรได้บัณฑติอย่ำงไร หรือ สิง่ทีบั่ณฑติต้องท ำได้หลังส ำเร็จกำรศกึษำ

เอกสำรกำรจัดท ำหลักสูตรรูปแบบ Outcome-based Education ภายใต้
โครงการพฒันาหลกัสตูรตามรูปแบบ Outcome-Based Education และการ
ออกแบบ PLO/ELOs จดัขึน้ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



แนวทางและแนวคดิทีใ่ชใ้นการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร 
รศ. ดร. อนามยั นาอดุม = Outcome-based Education
ผศ.ดร. ปรญิญา เทวนฤมติรกุล = Active Learning

Outcome-based Education Active Learning

หลกัการของ Active Learning คอื ไม่เนน้ Lecture-based Learning แตใ่ชว้ธิกีาร
เรยีนรูโ้ดย ใชก้จิกรรมและการลงมอืปฏบิตัิ (Activity-based Learning)

กจิกรรมประกอบดว้ย 3 ประการ

1. การเรยีนรูจ้ากปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิ (Problem-based Learning)

2. การเรยีนรูโ้ดยการท าโครงงาน (Project-based Learning)

3. การเรยีนรูโ้ดยการบรกิารสงัคม (Service Learning)



แนวทางและแนวคดิทีใ่ชใ้นการพฒันารายวชิาแกน 
รศ. ดร. อนามยั นาอดุม = Outcome-based Education
ผศ.ดร. ปรญิญา เทวนฤมติรกุล = Active Learning

Active-Based Learning ตอบรับกำรพัฒนำหลักสูตร Outcome-Based Education 8 ประกำร ดังนี้

1. ใหผู้เ้รียน ไดใ้ชค้วามคิด อยูเ่สมอ 5. ใชเ้ทคนิคและส่ือท่ีหลากหลาย

2. ใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ตรงมากท่ีสุด 6. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นอยูเ่สมอ

3. ใหผู้เ้รียน ไดท้ างานกลุ่ม 7. ใชเ้ทคนิคจูงใจ และเสริมแรง

4. เนน้ใหแ้กปั้ญหา วเิคราะห์ ทา้ทาย 8. ประเมินผล การเรียนตลอดเวลา



ขัน้ตอน
กำรพัฒนำและปรับปรุง

หลักสูตร
ตำมรูปแบบ OBE



การออกแบบ
และพฒันา
หลกัสูตร

ประกอบไปดว้ย 
9 ขั้นตอน



ระหว่ำง 21-28 กุมภำพันธ ์2564   ควรเป็นช่วง
ตรวจทำน ทบทวน ปรับแก้ และจัดท ำตำรำง
เปรียบเทียบหลักสูตรเก่ำและใหม่   ก่อน
ด ำเนินกำรส่งใหก้ับงำนบริกำรกำรศึกษำ

ขั้นตอนทีห่น่ึง 

กำรวิเครำะห์
ตนเองและตลำด 

ขั้นตอนทีส่อง 

การส ารวจความ
ตอ้งการ 

ขั้นตอนทีส่ำม 

กำรก ำหนดผล
กำรเรียนรู้ 
(PLOs/ELOs)

ขั้นตอนทีส่ี่

กำรสร้ำง
หลักสูตร 

(ยกร่ำงหลักสูตร) 

ทั้งนี้ กระบวนการยกร่าง
หลกัสูตร จะด าเนินการ
เพยีงขั้นตอนที่ 1 - 4



ขั้นตอนท่ี 1 (จาก 4 ขั้นตอน) วเิครำะห์ตนเอง

รำยกำรตรวจสอบ 
• มีวิเคราะหต์นเอง และตลาด

• มีการพิจารณาจดุแข็งจดุอ่อนของหลกัสตูร/สาขา

• มีการพิจารณาเปา้หมาย หรอื สถานะ(position) ของ 
หลกัสตูรในระดบัตา่ง ๆ เช่น สถานะในระดบัทอ้งถ่ิน 
ภมิูภาค ประเทศ หรอื โลก

• มีการเปรยีบเทียบ กบั หลกัสตูร/สาขาท่ีใกลเ้คียง



ขั้นตอนท่ี 2 (จาก 4 ขั้นตอน) ส ำรวจควำมต้องกำร

รำยกำรตรวจสอบ
• มีการก าหนดกลุม่เปา้หมาย (ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย)

• ด าเนินการส ารวจกลุม่เปา้หมาย

• ท าการวิเคราะหผ์ลการส ารวจ

หมำยเหตุ  หากตอ้งการขอ้มลูในสว่นผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย  เช่น ความพงึพอใจของนายจา้ง ความพงึพอใจของนิสิตที่ไปปฏิบตัิ
สหกิจ    ความตอ้งการของนิสิตชั้นปีท่ี 4   ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน   สามารถสอบถามไดท่ี้งำนบริกำร
กำรศึกษำ 



ขั้นตอนท่ี 2 (จาก 4 ขั้นตอน) ส ำรวจควำมต้องกำร (ต่อ)





ข้อมูลทีไ่ด้รับจำก “ขั้นตอนที่  2 ส ำรวจควำมต้อง”  ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถ
น ำไปเขยีนบรรยำย ใน มคอ 2   หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป ใน เช่น ข้อที่ 11 และ 12



ขั้นตอนท่ี 3 (จาก 4 ขั้นตอน) ก าหนดผลการเรียนรู้ (PLOs)



ขั้นตอนท่ี 3 (จาก 4 ขั้นตอน) ก าหนดผลการเรียนรู้ (PLOs)

กอ่นลงมอืท า PLOs ใหต้รวจสอบกระบวนการส ารวจความตอ้งการ
อกีคร ัง้ วา่ ครอบคลุมสิง่เหล่านีห้รอืไม่ 

1 มีเกณ์ในการเลือก ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
2.มีการพิจารณา ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ในอนาคต อาชีพใหม่ ในอีก 5-10 ปีขา้งหนา้ 
3. มีการแบ่งกลุ่ม ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย และการวเิคราะห์ผลกระทบ ( Impact ) ของ ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละกลุ่ม 
4. มีการระบุวธีิการเกบ็ขอ้มูลจาก ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
5. มีการแบ่งกลุ่มประเดน็ความคิดเห็น (Comment) จากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย เพื่อ
วิเคราะห์ความตอ้งการ (Needs Analysis) 



ขั้นตอนท่ี 3 (จาก 4 ขั้นตอน) ก าหนดผลการเรียนรู้ (PLOs) (ต่อ)
ตัวอย่ำงกำรลง PLOs ว่ำ สัมพนัธ์ กบั ควำมต้องกำรทีไ่ปส ำรวจมำหรือไม่





ขั้นตอนท่ี 3 (จาก 4 ขั้นตอน) ก าหนดผลการเรียนรู้ (PLOs) (ต่อ)

PLOs ทีอ่อกแบบตอ้งครอบคลุม Subject Specific และ Generic

• Subject specific Learning Outcome (LO) : ทกัษะเฉพาะของหลกัสตูร เมือ่เรยีนหลกัสตูร
นีแ้ลว้จะท าอะไรได ้

• Generic หรอื Transferable Learning Outcome (LO) : เป็นสิง่ทีห่ลกัสตูรคาดหวงัวา่จะให ้
นิสติ/บณัฑติของหลกัสตูรท าได ้นอกเหนือจากทกัษะเฉพาะ ซ ึง่อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 
• Fundamental skills: การรูอ้า่นรูเ้ขยีน  ความรูท้างดา้นการค านวน

• People skills: การท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ การสือ่สาร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

• Thinking skills: การตดัสนิใจ และการแกไ้ขปัญหา

• Personal skills:  ความสามารถในการวางแผนด าเนินชวีติบนพืน้ฐานของศลีธรรม



1. PLOs (Program Learning Outcome) ต้อง
มี 3 ด้ำน คือ ควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skills) และ ทัศนคต ิ(Attitude)

2. PLOs ต้องเขยีนให้เห็นพฤตกิรรม โดยใช้ค ำกริยำจำก 
Bloom’s Taxonomy ซ่ึงให้เขยีนตำมล ำดบักำร
เรียนรู้แต่ละช้ันปี 

ขัน้ตอนที่ 3 (จำก 4 ขัน้ตอน) ก ำหนดผลกำรเรียนรู้ (PLOs) (ต่อ)
ขั้นตอนท่ี 3 (จาก 4 ขั้นตอน) ก าหนดผลการเรียนรู้ (PLOs) (ต่อ)



ค ากริยาท่ีควรเลือกใชใ้นการก าหนดผลการเรียนรู้ ดา้นความรู้



1. PLOs (Program Learning Outcome) ต้องมี 
3 ด้ำน คือควำมรู้ (Knowledge)   ทกัษะ (Skills)
และ ทัศนคต ิ(Attitude)

2. PLOs ต้องเขยีนให้เห็นพฤตกิรรม โดยใช้ค ำกริยำจำก 
Bloom’s Taxonomy ซ่ึงให้เขยีนตำมล ำดบักำรเรียนรู้
แต่ละช้ันปี 

ขัน้ตอนที่ 3 (จำก 4 ขัน้ตอน) ก ำหนดผลกำรเรียนรู้ (PLOs) (ต่อ)
ขั้นตอนท่ี 3 (จาก 4 ขั้นตอน) ก าหนดผลการเรียนรู้ (PLOs) (ต่อ)



ค ากริยาท่ีควรเลือกใชใ้นการก าหนดผลการเรียนรู้ ดา้นทกัษะ



1. PLOs (Program Learning Outcome) ต้องมี 3 ด้ำน คือควำมรู้ 
(Knowledge)   ทักษะ (Skills) และ ทศันคต ิ(Attitude)

2. PLOs ต้องเขยีนให้เห็นพฤตกิรรม โดยใช้ค ำกริยำจำก Bloom’s 
Taxonomy ซ่ึงให้เขยีนตำมล ำดบักำรเรียนรู้แต่ละช้ันปี 

ขัน้ตอนที่ 3 (จำก 4 ขัน้ตอน) ก ำหนดผลกำรเรียนรู้ (PLOs) (ต่อ)
ขั้นตอนท่ี 3 (จาก 4 ขั้นตอน) ก าหนดผลการเรียนรู้ (PLOs) (ต่อ)



ค ากริยาท่ีควรเลือกใชใ้นการก าหนดผลการเรียนรู้ ดา้นทศันคติ



ข้อมูล PLOs/ELOs จ ำเป็นต้องน ำไปบรรยำยในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลกัสูตร



ขั้นตอนท่ี 4 (จาก 4 ขั้นตอน) สร้างหลกัสูตร 

1. ผลการเรยีนรูท่ี้คาดหวงัระดบัรายวิชา CLOs สอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท่ี้
คาดหวงัระดบัหลกัสตูร PLOs

2. กระบวนการจดัการเรยีนการสอน วิธีในการวดัและประเมนิผล น าไปสู่ผล
การเรยีนรูท่ี้คาดหวงั CLOs 

3. การจดัเรยีงรายวิชา มีความเป็นระบบ สามารถน าไปสูผ่ลการเรยีนรูท่ี้คาด
ว่า ในแต่ละปีการศกึษา YLOs (Year Learning Outcomes)

4. ความรบัผิดชอบของผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องหลกัสตูร PLOs ไดก้ระจายสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)



ขั้นตอนท่ี 4 (จาก 4 ขั้นตอน) สร้างหลกัสูตร (ต่อ)
ระดบัผลของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั



ขั้นตอนท่ี 4 (จาก 4 ขั้นตอน) สร้างหลกัสูตร (ต่อ)
ตวัอยา่งการกระจาย PLOs ไปสู่ CLOs Curriculum Mapping

สำขำวชิำประวัตศิำสตร์



ขั้นตอนท่ี 4 (จาก 4 ขั้นตอน) สร้างหลกัสูตร (ต่อ)
ตวัอยา่งการกระจาย PLOs ไปสู่ CLOs Curriculum Mapping

สำขำวชิำระบบสำรสนเทศทำงธุรกจิ



ขั้นตอนท่ี 4 (จาก 4 ขั้นตอน) สร้างหลกัสูตร (ต่อ)
ตวัอยา่งการกระจาย PLOs ไปสู่ CLOs Curriculum Mapping

สำขำวชิำวศิวกรรมอำหำร



QR Code ส าหรับแบบฟอร์ม มคอ 2 และ คู่มือการจดัท าหลกัสูตร



ระหว่ำง 21-28 กุมภำพันธ ์2564   ควรเป็นช่วง
ตรวจทำน ทบทวน ปรับแก้ และจัดท ำตำรำง
เปรียบเทียบหลักสูตรเก่ำและใหม่   ก่อน
ด ำเนินกำรส่งใหก้ับงำนบริกำรกำรศึกษำ

ขั้นตอนทีห่น่ึง 

กำรวิเครำะห์
ตนเองและตลำด 

ขั้นตอนทีส่อง 

การส ารวจความ
ตอ้งการ 

ขั้นตอนทีส่ำม 

กำรก ำหนดผล
กำรเรียนรู้ 
(PLOs/ELOs)

ขั้นตอนทีส่ี่

กำรสร้ำง
หลักสูตร 

(ยกร่ำงหลักสูตร) 



ขอ้มูลอา้งอิง

1. เอกสารประกอบการพฒันาหลกัสตูรตามรูปแบบ OBE  คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร

2. เอกสารประกอบการพฒันาหลกัสตูรตามรูปแบบ OBE  คณะมนษุยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์

3. เอกสารประกอบการพฒันาหลกัสตูรตามรูปแบบ OBE คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี

4. เอกสารประกอบการพฒันาหลกัสตูรตามรูปแบบ OBE คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้

5. เอกสารประกอบการพฒันาหลกัสตูรตามรูปแบบ OBE คณะอกัษรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร


